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RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 025/CT/2019 

 

Assunto: Manipulação e analise de amostras biológicas. 

Palavras-chave: Técnico de Enfermagem; Tuberculose. 

 

I - Solicitação recebida pelo COREN/SC:  

 

O profissional Técnico de Enfermagem poderá exercer funções como esfregaço de material 

biológico para análise e leitura do material, neste caso específico o material seria exames para 

diagnóstico de tuberculose. Esse mesmo profissional poderá realizar acompanhamento e 

leitura de cultura para Mycobacterium Tuberculosis. Neste setor há um profissional 

bioquímico responsável duas vezes na semana por meio período e há Enfermeiro que não são 

capacitados para tais procedimentos, durante período integral.  

 

II - Resposta Técnica do COREN/SC:  

 

Segundo a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica (2010) a finalidade dos 

exames laboratoriais é relacionar os achados clínicos para que, associados ao exame físico 

possa se elucidar e esclarecer um diagnóstico. A tuberculose é uma doença infecciosa e 

contagiosa, causada pelo Mycobacterium tuberculosis, também denominado bacilo de Koch 

(BK). A transmissão ocorre por meio de gotículas contendo os bacilos expelidos por um 

doente com tuberculose pulmonar ao tossir, espirrar ou falar (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2008). 

A ANVISA (2014) e o Conselho Federal de Enfermagem (COFEN, 2016) 

determinam para os procedimentos como: coleta, processamento, testagem, armazenamento, 

transporte e controle de qualidade que devem ser realizados por profissionais de saúde 

treinados e capacitados, trabalhando sob a supervisão de Enfermeiro ou Médico. 

O COREN/PE no Parecer Jurídico n° 085/2017, traz em seu texto: “Assim, é 

direito do profissional de Enfermagem recusar-se a realizar atividade que extrapole a simples 

coleta de material para exame, entendendo-se como coleta, repita-se, o mero ato de colher e 
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entregar o objeto de análise ao profissional competente para identificá-lo, testá-lo, estudá-lo, 

investigá-lo, dissecá-lo, esfregá-lo em lâminas para realização de leitura em microscópio. Tais 

atividades devem ser desenvolvidas por aqueles que detêm competência técnica”. 

Considerando o Decreto nº 94.406/1987 que regulamenta a Lei nº 7.498, de 25 de 

junho de 1986, que dispõe sobre o exercício da Enfermagem, e dá outras providências: Art. 10 

O Técnico de Enfermagem exerce as atividades auxiliares, de nível médio técnico, atribuídas 

à equipe de Enfermagem. Art. 13; As atividades relacionadas nos arts. 10 e 11 somente 

poderão ser exercidas sob supervisão, orientação e direção de Enfermeiro. 

Considerando a Portaria CVS-13, de 04-11-2005, que aprova Norma Técnica que 

trata das condições de funcionamento dos Laboratórios de Análises e Pesquisas Clínicas, 

Patologia Clínica e Congêneres, dos Postos de Coleta Descentralizados aos mesmos 

vinculados, regulamenta os procedimentos de coleta de material humano realizados nos 

domicílios dos cidadãos, disciplina o transporte de material humano e dá outras providências. 

Título I – Das definições: 1.7- Procedimentos de coleta de material humano: Procedimentos 

de coleta de sangue, urina, fezes, suor, lágrima, linfa (lóbulo do pavilhão auricular, muco 

nasal e lesão cutânea), escarro, esperma, secreção vaginal, raspado de lesão epidérmica 

(esfregaço), mucosa oral (esfregaço), raspado de orofaringe, secreção e mucosa nasal 

(esfregaço), conjuntiva tarsal superior (esfregaço), secreção mamilar (esfregaço), secreção 

uretral (esfregaço), swab anal, raspados de bubão inguinal e anal/perianal, coleta por 

escarificação de lesão seca/swab em lesão úmida e de pêlos. 

Título IV – Dos laboratórios de análises e pesquisas clínicas, patologia clínica, 

postos de coleta e congêneres: Dos Recursos Humanos: 

4.42- Os Laboratórios Clínicos Autônomos, Unidades de Laboratórios Clínicos e 

Postos de Coletas Descentralizados, deverão ser dotados de quadros de recursos humanos 

dimensionados de forma a garantir a sua operacionalização sem quaisquer transtornos ou 

danos para os clientes. 

4.44- Nos termos da legislação em vigor, nos estabelecimentos de que trata o 

presente Título, os procedimentos de coleta de material humano poderão ser executados pelos 

seguintes profissionais legalmente habilitados: 
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4.44.1- De nível superior: Médicos e Enfermeiros; Farmacêuticos e Biomédicos e, 

ainda, Biólogos e Químicos… 

4.44.2- De nível técnico: Técnicos de Enfermagem, assim como técnicos de 

laboratório, técnicos em patologia clínica e profissionais legalmente habilitados que 

concluíram curso em nível de ensino de 2° grau… 

4.44.3- De nível intermediário (médio): Auxiliares de Enfermagem, assim como 

profissionais legalmente habilitados que concluíram curso em nível de ensino de 1° grau… 

Considerando o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, Resolução 

COFEN nº 0564/2017, que diz: 

Art. 22 (Direitos) Recusar-se a executar atividades que não sejam de sua 

competência técnica, científica, ética e legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à 

pessoa, à família e à coletividade. 

Art. 59 (Deveres) Somente aceitar encargos ou atribuições quando se julgar 

técnica, científica e legalmente apto para o desempenho seguro para si e para outrem. 

Art. 62 (Proibições) Executar atividades que não sejam de sua competência 

técnica, científica, ética e legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, à 

família e à coletividade. 

O Parecer n° 017/2014 do COREN/BA, em sua conclusão refere: “[...] Quanto a 

realização de esfregaço de sangue em lâminas para realização de leitura em microscópio, 

somos de parecer que não deve ser realizado pelos profissionais de Enfermagem, visto que a 

atividade requer conhecimentos teóricos e práticos não abordados em suas respectivas 

matrizes curriculares dos cursos de formação / graduação.”. 

O Parecer Técnico COREN/PR nº 02/2017 apresenta a seguinte conclusão: “[...] 

Ressalta-se que o Técnico de Enfermagem e o Enfermeiro, ambos devidamente treinados 

poderão atuar no momento pré-analítico, conhecido como preparo do paciente e do material, 

coleta, preservação da amostra e transporte, não sendo de sua competência as fases seguintes. 

O Auxiliar de Enfermagem poderá atuar apenas nos cuidados de higiene e conforto ao 

paciente. ” 

A Resposta Técnica COREN/SC nº 070/2018, em sua conclusão traz: 

“Considerando o exposto, o COREN/SC conclui que compete à Enfermagem, em laboratórios 
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de análises clínicas, somente a atividade de coleta de material, conforme preconizado em 

protocolo institucional, resguardadas a segurança do paciente e a qualidade do serviço. 

Salienta-se que a atividade do Técnico e/ou Auxiliar de Enfermagem em todos os locais de 

trabalho, inclusive laboratórios, deve obrigatoriamente ser supervisionada por Profissional 

Enfermeiro conforme legislação vigente [...]”. 

Considerando o exposto, o Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina 

conclui que não está entre as competências da Enfermagem (Enfermeiros e Técnicos) a 

análise e leitura de material para exames laboratoriais. A Enfermagem devidamente 

capacitada poderá atuar no momento pré-analítico, conhecido como preparo do paciente e do 

material, coleta, preservação da amostra e transporte. Salienta-se que a atividade do Técnico 

e/ou Auxiliar de Enfermagem em todos os locais de trabalho, inclusive laboratórios, deve 

obrigatoriamente ser supervisionada por Profissional Enfermeiro conforme legislação vigente. 

 

É a Resposta Técnica. 

 

Florianópolis, 16 de março de 2019. 

 

 

Enf. MSc. Ioná Vieira Bez Birolo 

Coordenadora das Câmaras Técnicas 

Coren/SC 58.205 

 

Revisado pela Direção em 19/03/2019. 
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